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  بیان مسئله

مانیتورينگ تهاجمي فشار خون و فشار "بیهوشي در رابطه با مباحثي چون  کارشناسي مقطع در مهارت هاي نظري و عملي آموزش  

دانشجويان  نفس به اعتماد است ممکن بیماران با محدود تماس زمان کوتاه آموزش و. است روبرو متعددي هاي چالشبا  "وريد مرکزي

مهارت هاي بالیني دانشجويان تقويت يادگیري و حوزه هاي آموزش پزشکي در رابطه با  اساتید. دهد انجام اقدامات بالیني کاهش در را

 آموزش به عنوان شاخه اي ازاسکرين کست کاربرد  توانند از روش هاي آموزشي مختلف استفاده کنند. يکي از روش هاي مفید مي

ابزارهاي اسکرين کست مانند  در حالي کهاست.  با ويژگي هاي طراحي آموزشي اثربخشچند رسانه اي ها و با استفاده از الکترونیکي 

ط با بیهوشي در به طور گسترده در محیط هاي آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرند اما در ارايه دروس مرتب ۲و کمتژيا 1کپتیويت

در حوزه مطالعات انجام شده  در بیشترعالوه براين،  دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران به عنوان يک ابزار نوين محسوب مي شوند.

آموزش پزشکي توصیه شده است که پژوهش هاي بیشتري در رابطه با طراحي آموزشي محتوا و برنامه هاي يادگیري الکترونیکي و 

سیستم انجام شود) 4بارشناختي به مربوط به جاي پرداختن صرف به نتايج يادگیري، اثربخشي چندرسانه اي ها، موضوعات 3ترکیبي

 برايهاي کوتاه با موضوعات واحد  در زمان تولید اسکرين کست  .1مرکزي مشارکت و راه حل پیشگیري براي سالمت بهتر استرالیا(

 . ۲(۲009آنها تاکید کرد)ساتون بردي و همکاران،  5ها بايد بر طراحي پداگوژيکي تمايز آنها با محتواي تکراري سخنراني

 مرور تجربیات و شواهد خارجي

تواند جهت طراحي  شد و مي ماير پیشنهاد توسط 7اي رسانه چند شناختي يادگیري و نظريه 6اي رسانه مبتني بر چند يادگیري  

 و شناختي رساندن بار متن و تصوير جهت به حداقل شنیداري، و ترکیبي از عناصر ديداريمواد آموزشي براي بهینه سازي يادگیري با 

تقويت يادگیري معنادار و عمیق  و کاهش بارشناختي ،به موقعیت هاي جديد دانش انتقال و نظر حفظ از يادگیري رساندن حداکثر به

 ( .4. ۲013.پارراکلیک و کارزلیگولو،  3؛۲003)ماير و مورنو، شوداستفاده 

عبارت است  که زير را براي تهیه و سازمان دهي محتواي الکترونیکي ارائه داده اند اصول کالرک و ماير براساس پژوهش هاي تجربي

 :9مجاورت اصل (۲است.   صرف کلمات طريق از يادگیري از بیشتر تصاوير، و کلمات طريق از يادگیري :8چندرسانه اي ( اصل1از: 

                                                           
1
 Adobe Captivate 

2
 Catasia Studio 

3
 E- Learning & Blended Learning 

4
 Cognitive Overload 

5
 pedagogical design 

6
 Multimedia based learning 

7
 cognitive theory of multimedia learning 

8 Multimedia Principle 

9 Contiguity Principle 
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: 10عرضه کیفیت ( اصل3 شوند. ارائه هم از دور نه مجاورت يکديگر، در مرتبط تصاوير و کلمات که بود خواهد بهتر هنگامي يادگیري

 و انیمیشن شرايط در : يادگیري11( اصل افزونگي يا کثرت4ارائه ي کلمات به شکل گفتار بهتر از متن بر روي صفحه نمايش است. 

 صداهاي و عکس مطالب، حذف :1۲انسجام يا پیوستگي ( اصل5است.  نوشتاري متن گفتار و انیمیشن، شرايط در يادگیري از بهتر گفتار

بر اساس اين اصل  :13سازي شخصي ( اصل6شد.  خواهد بهتر يادگیري به منجر آموزش چندرسانه اي اضافي و جذاب غیرضروري در

ي و تقويت نمايشگر به يادگیر راهنما روي صفحه آموزشيعوامل استفاده از سبک محاوره اي، ضماير اول و دوم شخص و هم چنین 

)کالرک 14( و در نهايت اصل قطعه بندي کردن اطالعات و ارايه پیش نیازهاي يادگیري8فرايندهاي شناختي يادگیرنده کمک مي کند. 

 . 5(۲011و ماير، 

 ماير و يادگیري با استفاده از  يادگیري چندرسانه اي شناختي بنابراين، به دلیل اينکه ماهیت اسکرين کست در راستاي اصول نظريه

دستیابي به اين هدف نیز بدون طراحي دقیق آموزشي امکان پذير نیست، در پژوهش حاضر سعي شده است تا   و و تصاوير است کلمات

 از اين اصول جهت طراحي آموزشي محتواي يادگیري اسکرين کست استفاده شود.

هاي  برداري از صفحه نمايش و ضبط صدا به صورت همزمان است. اسکرين کست بیشتر جهت ضبط فايلواژه اسکرين کست يا فیلم 

پاوروينت با نرم افزارهاي مختلف مانند کمتژيا استوديو استفاده مي شود. اين برنامه ها همچنین توانايي ضبط تصوير و صداي استاد 

دها  است و شامل نمودارها، جدول ها، تصاوير، پونمايي و ويدئو ها هستند و را دارند که همراه با ضبط همزمان اسالي 15درس با وب کم

تفاوت اصلي اسکرين کست با ساير رسانه هاي منبعي غني از اطالعات ديداري را جهت درک بهتر مطالب آموزشي فراهم مي کنند. 

؛ رشا، ۲007وينترباتم، ) نمايش کامپیوتر استانتشار، اين است که شامل ضبط محتواي آموزشي و فعالیت هاي کاربر از طريق صفحه 

 .6(۲01۲، کرکو کلسي ؛ ۲009

؛ لنگ و ۲01۲اسکرين کست ها مي توانند براي محیط هاي آموزش متداول و آموزش از دور استفاده شوند)جردن و همکاران، 

مي دهد که با استفاده از اسکرين کست ها، دانشجويان قادر به درک آسان تر فرايندهاي پیچیده  نشان مطالعات. 7(۲013سکوچي، 

. و اشاره بر اين دارد که اسکرين کست ها براي توضیح مفاهیم ساده و پیچیده مفید هستند. عالوه بر اين 8( ۲010مي شوند)اسمال، 

ديداري مفاهیم پیچیده به ويژه با آموزش گام به گام به کار گرفته  اسکرين کست ها در محیط هاي آموزشي مي توانند جهت توضیح

بر اساس مطالعات انجام شده جهت نمايش روابط بین پديده ها، ارايه تصاوير متوالي بهتر از متن است. . 9(۲009شوند)کار و الي، 

سطح مهارت مورد نظر بر مبناي نیاز خود آنچه را عالوه براين، يادگیرندگان از آموزش تصويري لذت برده و مي توانند براي رسیدن به 

 .8(۲010که ضبط شده است چندين بار مشاهده کنند)اسمال،

در آموزش عالي اسکرين کست ها مي توانند از سخنراني که در کالس درس حضوري برگزار مي شود، محتواي غني با ساختار چند 

توانند با  یري شان درگیر نمايند. مانند مطالعه متون رايج، دانشجويان ميرسانه اي فراهم کند و دانشجويان را بر اساس سبک يادگ

                                                           
10

 Modality Principle 
11

 Redundancy Principle 

12
 Coherence Principle 

13
 Personalization Principle 

14 Segmenting and Pretraining Principles 

15
 Web Cam 
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سرعت فردي يا به طور انتخابي به مطالعه بپردازند. اسکرين کست ها بر اساس تقاضاي دانشجويان در هر زمان و مکان )در مقابل 

ويت يادگیري و مطالعه به جاي واگذاري نقش ساعات اداري، گفت و گوهاي زنده و غیره( در دسترس هستند و مي توانند موجب تق

 .10(۲008انفعالي به دانشجو شوند)پیندر گرور و همکاران، 

 يادگیري تقويت همراه بوده و شامل مثبت و مختلفي يادگیري نتايج اسکرين کست با از پژوهش ها نشان مي دهند که استفاده

کلي و اضطراب دارد) کاهش و دوره به مربوط نگرش بر مثبتي تأثیر است وانگیزش و درگیري  رضايت، کارها، افزايش روش و مفاهیم

 (. 14. ۲014اسجي،  13؛۲014موريس و چیکوا،  1۲؛۲01۲تامسون و لي،  11؛۲008همکاران، 

 براي فراواني هاي فرصت درس، کالس از خارج به خود هاي سخنراني انتقال و اسکرين کست از با استفاده اتیداساز سوي ديگر، 

 جلسات که دارد را قابلیت اين . اسکرين کستدارندو کاهش تمرکز بر روش سخنراني در آموزش متداول  تعامل ،ارتباط گسترش

 را تکمیلي آموزشي مطالب مي توان آن کند. با توزيع و پخش مجدد بازخواني براي را آنها و کرده را به سرعت آرشیو اساتید تدريس

؛ پیندر گرور، میالنچیک و بیرورت، ۲008کار برد)گراب و کريستوفرسون،  به عالقه مندان ساير دانشجويان و به انتقال براي و نمود تهیه

۲008)15 . 

با توجه به موارد ياد شده، هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثیر استفاده از اسکرين کست و روش آموزش متداول، بر يادگیري، مهارت 

طراحي  اصول رعايت آيا که است اين حاضر مقاله در اصلي سؤال اين رو ازبوده است.  1394شي: و رضايت دانشجويان سال چهارم بیهو

 دارد؟ تأثیر بر يادگیري، مهارت و رضايت دانشجويان سال چهارم بیهوشيدر اسکرين کست  آموزشي
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 مرور تجربیات و شواهد خارجي

الکترونیک در علوم پزشکي هرچند که مقاالت متعددي در زمینه  براساس جستجو در اينترنت ومقاالت چاپ شده در زمینه آموزش

ط نخبگان ايراني در ژورنال هاي معتبر خارجي و داخلي چاپ شده آموزش الکترونیک وتاثیر آن بر ياد گیري ورضايت يادگیرندگان توس

 است ولي مواردي که در آن به تاثیر اسکرين کست ها اشاره شده باشد مشاهده نشد.

 

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/plan.1.18c.pdf
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http://jitp.commons.gc.cuny.edu/talking-with-students-through-screencasting-experimentations-with-video-feedback-to-improve-student-learning/
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  مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسیدشرح  

  آماده سازي  

، میکروفون حرفه 1/7سخنراني استاد درس قبل از شروع دوره با استفاده از نرم افزار پاورپوينت  و نسخه آزمايشي کمتژيا استوديو  

طول مدت مناسب براي هر  ( و وب کم دسک تاپ ضبط شد. بر اساس پژوهش هاي انجام شده در زمینهH6 Handy Recorderاي)

به دو بخش  «مانیتورينگ تهاجمي فشار خون و فشار وريد مرکزي»دقیقه پیشنهاد شده است، درس  10-۲0اسکرين کست که بین 

عناصر تشکیل دهنده هر اسکرين شامل اين موارد بود: عناوين . 16(۲010وارد،  و بلوارد موالمفي، هیگینز،)دقیقه اي تقسیم شد 10

به صورت گام به  «مانیتورينگ تهاجمي فشار خون و فشار وريد مرکزي»توصیفي روشن، بیان اهداف يادگیري، مقدمه، مراحل مختلف 

( پوزيشن مناسب بیمار براي ۲یاز ( آماده کردن وسائل مورد ن1گام همراه با مباحث نظري و نمايش عملي هر يک از مراحل که شامل: 

( 6( روش تنظیم مانیتور 5( اتصال کاتتر به مانیتور  4( نحوه تعبیه کاتتر توسط پزشک و کمک کارشناس در تعبیه کاتتر 3تعبیه کاتتر 

نین جهت ثبت مشاهدات و يافته ها. در نهايت يک نتیجه گیري مختصر و منابع يادگیري در اختیار دانشجويان قرار گرفت. همچ

تشويق تفکر و پردازش بهتر اطالعات با روش معنادار، ايجاد چالش ذهني و يادگیري فعال، استاد درس تالش نمود تا مثال ها، غیرمثال 

ها و سواالت متداول در رابطه با موضوع را در طول درس مطرح و به آنها پاسخ دهد. الزم به ذکر است که تصوير استاد درس در ابتداي 

به دلیل حفظ  ،MP4دقیقه اي با فرمت  14و  10کست نمايش داده شد. از اسکرين کست تولید شده دو فیلم ويدئويي  اسکرين

 فايل مناسب خروجي گرفته شد و در شروع ترم تحصیلي توسط ايمیل براي دانشجويان در گروه آزمايش فرستاده شد. حجم و کیفیت

 ژيچگونگي تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولو

 شده ياد آموزشي برنامه اين بر عالوه .گرفت قرار تأيید مورد و بازبینيقلب بیهوشي   متخصص پزشک توسط سه آموزشي محتواي

 دريافت وزارتخانه مداوم آموزش برنامه هاي تصويب علمي کمیته را از پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت مداوم آموزش امتیاز

اسکرین با تووجه به اين که تا بحال  . مداوم مجازي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه قرار خواهد گرفت وبه زودي در سايت آموزشنمود

استفاده نشده بود. جهت بررسي تاثیر اين نوع محتواي آموزشي و بررسي  کست جهت آموزش دانشجویان کارشناسي بیهوشي

ت ومیزان رضایت دانشجویان اقدام به انجام یک بررسي تاثیر اسکرین کست دریادگیري ومهار ونقاط ضعف و قوت آ ن 

از لحاظ هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزء پژوهش هاي کاربردي است و از نظر گردآوري داده  انجام شده پژوهش پژوهش گردید.

پس آزمون( استفاده شده است. با توجه به  -ها، در مجموعه تحقیقات آزمايشي قرار دارد. از روش شبه آزمايشي و طرح )پیش آزمون

يان را داشتیم، از انتخاب تصادفي گروه ها استفاده شد و گروه هاي از اينکه در اين پژوهش قصد مقايسه دو روش آموزشي براي دانشجو

قبل شکل گرفته، به صورت تصادفي به عنوان گروه هاي آزمايشي )گروه اسکرين کست( و گروه کنترل )آموزش متداول، سخنراني 

 استاد درس با استفاده از فايل پاورپوينت( انتخاب شدند. 

 اجرا  و ارزشیابي

مانیتورينگ تهاجمي فشار خون و فشار وريد »ملیاتي کردن متغییر مستقل )روش مبتني بر اسکرين کست( مبحث به منظور ع

بر اساس اصول چند رسانه اي ماير طراحي شد. سپس روي کلیه دانشجويان هر دو گروه، آزمون يادگیري محقق ساخته که  «مرکزي

اجرا شد. پس از اجراي پیش آزمون در هر دو گروه در شرايط يکسان، اسکرين  پايايي و روايي آن محاسبه گرديد به عنوان پیش آزمون
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کست طراحي شده بر اساس اصول ماير به دانشجوياني که در گروه آزمايش بودند توسط پست الکترونیکي ارايه شد تا در طول ترم 

ان ياددهنده در کالس درس حضور به عمل آورد و تحصیلي به مطالعه مستقل بپردازند، در حالي که در گروه کنترل استاد درس به عنو

را با استفاده از فايل پاورپوينت براي گروه کنترل تدريس  «مانیتورينگ تهاجمي فشار خون و فشار وريد مرکزي»ساعت مبحث ۲طي 

الم شده در پايان ترم نمود. محتواها در هر دو کالس يکسان بود و تفاوت گروه ها در روش اجرا بود. در نهايت، در زمان مقرر و اع

نرم ها از  براي تجزيه و تحلیل دادهتحصیلي آزمون يادگیري و مهارت عملي و رضايت بر روي هر دو گروه آزمايش و کنترل اجرا شد. 

 يو آزمون نان پارامتريکو  T ، آزمونآمار تحلیليتعداد( و  هاي آمار توصیفي )میانگین، انحراف معیار و روشو  16نسخه  SPSSافزار 

 استفاده شد. من ويتني

جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه دانشجويان سال چهارم رشته بیهوشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه بود که به دلیل  

که به صورت تصادفي به دو  بود دانشجو 47نمونه تحقیق، شاملمحدوديت اجراي نمونه گیري مورد استفاده به صورت در دسترس بود. 

 .شد انتخاب آماري نمونة عنوان به آماري جامعة کل. ( تقسیم شدندn=24 ( و گواه )روش متداولn=23اسکرين کست آزمايش )گروه 

هاي  پويا بوده، جذابیت الزم را براي يادگیري داشته است. از ويژگي اسکرين کستهاي پژوهش حاضر مؤيد اين مطلب است که  يافته

آن اشاره کرد که توانست بخش وسیعي از مشکالت استفاده از  آموزشيتوان به طراحي  مي پژوهش حاضر محتواي يادگیريپوياي 

 محتوايبا دارا بودن بیشتر محاسن و امتیازات حاضر الکترونیکي مورد استفاده در پژوهش  محتوايالکترونیکي را حل کند.  محتواهاي

با استفاده از  فیلم آموزشي و انیمیشن( ر،تصوي ،)پخش صدا آسان و اي الکترونیکي از جمله حجم و وزن کم، قابلیت ارائه چندرسانه

 مي دهد نشان نتايجالکترونیکي را حل نمايد.  محتواي توانسته است بخش وسیعي از مشکالت رايج ظاهر مناسب پست الکترونیکي و

تهاجمي فشار خون و فشار وريد مانیتورينگ " اسکرين کست ابزار موثري جهت آموزش مهارت هاي بالیني در زمینه مبحث  که

پس از کسب نتايج مثبت محتواي آموزشي در حال شود، مي ديده 3 جدول در که همانطور .در مقايسه با روش سنتي است "مرکزي

حاضر دراختیار همه دانشجويان قرار میگیرد وتوسط کارشناسان برنامه هاي آموزشي در مرکز برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه بررسي 

 مداوم آموزش برنامه هاي تصويب علمي کمیته را از پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت مداوم آموزش امتیاز و تايید شد و

 . وبه زودي در سايت آموزش مداوم مجازي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه قرار خواهد گرفت نمود دريافت وزارتخانه

    بنويسیدشرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسي 

Description of screencast: The professor's lecture was recorded before the 

course started by using Power Point software and the trial version of Camtasia 

Studio 7 .1, H6 Handy Recorder and desktop webcam. Based on the researches 

performed, 10-20 min time was suggested as a suitable time for each screencast, 

the course "invasive monitoring of blood pressure and central venous pressure" 

was divided into two sections, 10 min each (Mullamphy et al., 2010). The 

constituent elements of each screen included these items: clear descriptive topics, 

expression of learning goals, introduction, different stages "invasive monitoring of 

blood pressure and central venous pressure" step by step along with the 

theoretical issues and practical monitoring of each stages that include: 

 

• Preparation of equipment and tools 

• Suitable position of the patient for catheter implant 

• Method of implanting catheter by the physician and expert's assistant in 
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implanting catheter 

• Connection of catheter to monitor 

• Method of monitor adjustment 

• Registry of observations and findings 

 

Ultimately, a brief conclusion and learning  sources were put in access of 

students. In addition, for encouraging thought and better process information with 

significant methods, creating mental  challenge  and active learning, the professor 

tried to discuss examples, non-subjects and usual questions in connection with 

the subject and provide their  answers.  It should be  noted that the picture of 

university professor was shown in the beginning  of  screencast.  Two  video  

films  of   10 and 14 min length in 1.1P4 format were produced for maintaining 

the quality and suitable volwne of output file and were sent to the students in test 

group via email in the beginning of course semester. 

 

Data  collection  tools:  Data  was  collected  through  a checklist   for  

demographic   information,   the   pre   and post-test    questionnaires,    the    

checklist    of    standard practical   skills   and   a   satisfaction   questionnaire.   

The demographic information included age, gender and marital status. At the 

beginning of the semester, all students took the pretest in same conditions 

inperson and once more at the  end  of  the  study.  All  students  took  post-test  

for measuring  their  learning  level.  The  questions  of  both groups were the 

same and were developed by the course professor  based  on  published  papers,  

reference  books and  academic  experiences  of  the  professor.  Each  test 

included  16 multiple  choice  questions  for studying  the information level with 5 

scores value  and two matching questions  for  examining  the  amormt  of  skill  

learning theoretically   with   10  scores   for  each  question.   The passing mark 

was 60 out of total 100. The difference in pre and  post  test  scores  was  

considered  as  the  results  of students'  learning.  The practical  skills of students 

were studied in 87% reliability  coefficient based  on standard practical skills 

checklist and different stages of "invasive monitoring    of   blood   pressure    and   

central   venous pressure" in operation room by personal attendance. The 

reliability  of  learning  and skills  test was  calculated by using   Kuder  

Richardson  method  which  yielded   0.73 reliability in learning test and 66% in 

skill test. The t test and Bawnan "Whitney test were used for determining the 

difference  between  the  scores  of the  two  groups.  The p<0.05 value was 

considered as significant. 

A questionnaire consisting 12  questions  with Likert's 4th scale (completely 

agree, agree, disagree, completely disagree) was used for measuring students' 

satisfaction.    The que s t ionna i r e   was  presented  to  the test group students 

at the end of post-test for measuring the effectiveness and satisfactions of 

learning via screencast. Some of the items were taken from the questionnaire of 

students' perception on Brady et al. (2009) and  some of the items were 

developed by the researcher. The students' satisfaction score in each area was set 

as maximwn 48, the acceptable satisfaction in this study was  =+30 scores and 

score <30 was  regarded  as 

<30. At the end of the questionnaire, an open answer question was given that enabled 

students to  express their personal opinion on the  course  if  as  such  was not asked in 
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the questionnaire. Cronbach alpha was used for calculating the reliability of the 

satisfaction questionnaire and the reliability value of  0.87 was obtained. 

 

Statistical  analysis:  The  SPSS  Software  (Ver.   16.0) was   used   for   data   

analysis.   The    descriptive indices including mean, Standard Deviation (SD) and 

frequency were  used  to  report  the  results.  For analyses, the   t-test  and Mann-

Whitney  U test were used. 
 

 

 هاي آموزشي در جهت انتقال نوآوري:  برگزاري دوره

ماه است که در اختیار دانشجويان مقطع کارشناسي رشته بیهوشي که  18فرايند معرفي شده به عنوان يک برنامه آموزش مجازي به مدت 

ند قرار میگیرد و در بهبود کیفیت )ع(اعزام مي شوجهت گذراندن دوره بیهوشي در جراحي قلب به مرکز آموزشي درماني وتحقیقاتي امام علي

 موثر بوده است. آموزش آنان

 نقد خبرگان/همکاران/مشتريان يا فراگیران 

 امتیاز شده ياد آموزش برنامه اين بر عالوه .گرفت قرار تأيید مورد و بازبینيبیهوشي   متخصص پزشک سه توسط آموزشي محتواي 

براي آموزش مداوم مجازي کارشناسان پرستاري و پیراپزشکي و کارشناسان را  پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت مداوم آموزش

ه است و به زودي در سايت آموزش مداوم نمود دريافت وزارتخانه مداوم آموزش برنامه هاي تصويب علمي کمیته ازارشد پرستاري 

 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه قرار خواهد گرفت.

 

 این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسید.نتایج حاصل از این فرآیند و 

 توجه در این بخش موارد ذیل را ذکر کنید: 

 بررسي تاثیر محتواي آموزشي در يادگیري ورضايت يادگیرندگان در فايل ضمیمه وجود دارد.

براينکه سبب افزايش يادگیري مي شود. کاربرد آن به سهولت صورت  پادکست هاعالوهاين بود که استفاده از  يافته ها نشان دهنده  

استفاده از اين روش در تولید محتواي آموزشي نسبت به توسط رسانه هاي اچتماعي قابل دسترسي است. مي گیرد و لذت بخش است. 

. ر هرزمان وهر مکان را تجربه میکنند.به واسطه استفاده از پاد کست ها يادگیري دروش هاي ديگر توصیه مي شود زيرا يادگیرندگان 

آموزش متداول وحضوري  )نسبت به گروه کنترول ( توسط پاد کستآموزش الکترونیکي گواه ) عالوه بر اين میزان رضايت درگروه

 اد مي کنند.بايد اشاره نمود که از محتواي الکترونیک توسط پادکست ها به عنوان سخنراني مجازي ي معني دار بود.(

 قوت و ضعف و پیشنهادات براي آينده  نقاط 

ارزشهاي يادگیري الکترونیک را در آموزش علوم پزشکي  استاندارد توانسته تا حدودي اسکرين کستپژوهش حاضر با طراحي يک 

نسبت به  مسئولین آموزشي راالکترونیکي اقدامات زيادي را الزم دارد که توجه يادگیري به  آموزش متداولاز  ولي عبور مشخص کند

 شود: هاي پژوهش حاضر پیشنهادات کاربردي زير ارائه مي . بنابراين، با توجه به يافتهمي طلبدمر  اين ا

اعضاي هیات علمي اسکرين کست ها را با بحث هاي آفالين يا آنالين، تکالیف يادگیري و آزمون هاي مرتبط پیگیري  بهتر است

 کنند.   



10  

تحصیلي  در سیستم ودر آموزش رسمی ي، به شکلي وسیع تراسکرين کست هار با تهیه نظام آموزشي و آموزش عالي کشودر 

 نمايد.و دروس  دوره هاتغییر ايجاد کرده، آنها را عالقه مند به  دانشجويان

تر ارائه  لبه شکل کام در آينده فناوريرود که اين  انتظار ميها در ارايه چندرسانه اي ها  اسکرين کست وسیع هاي با توجه به قابلیت

 و به جاي تکرار ارايه سخنراني ها در آموزش متداول بر طراحي آموزشي مناسب تاکید شود. شوند

-   

پیشنهاد مي شود با توانمندسازي بیشتر اساتید با فرايند و الگوهاي نوين تدريس و نظريه هاي يادگیري بزرگساالن و اصول تولید 

اسکرين کست استفاده شود تا بتوانند زمینه بهبود کیفیت برنامه هاي آموزشي را فراهم محتوي الکترونیکي از ابزارهاي نوين مانند 

 کنند.

 به آموزش از آن، حین در و بالیني هاي کارآموزي از پیش خصوصاً آموزش علوم پزشکي، در زمینه هاي مرتبط با شودمی پیشنهاد  

 اسکرين کست از استفاده در علوم پزشکي با مهم هاي مهارت و اقدامات ها، مراقبت نادر موارد شود. استفاده اسکرين کست کمک

 در درون دانشگاهي يا کشوري  هاي شبکه طريق از ها برنامه اين امکان، صورت گیرد. در قرار دانشجويان اختیار در و نمايش داده شده

 مطالعه مي گردد پیشنهاد آينده، مطالعات براي نمايند. استفاده آن از دفعات به و مناسب زمان در دانشجويان تا گیرند قرار دسترس

 نظرات و شود انجام بیهوشي ديگر دروس در آموزش اسکرين کست کمک به آموزش تأثیر بررسي براي بزرگتر نمونه حجم با اي

 مطالعات شود. انجام بررسي چنین برنامه هايي با توجه به کم هزينه بودن اجراي به اين نوع قالب آموزشي نسبت اساتید و دانشجويان

 .شود مي توصیه بالیني مهارت هاي آموزش براي گیري آن بکار و ديگر دروس براي و بیشتر حجم با
 مي آن توصیه ضعف و قوت نقاط بررسي و پزشکي علوم هاي در ديگر رشته تأثیراسکرين کست ها بررسي منظور به ديگر مطالعات انجام

 کمک مي کند ديگر دروس در و دانشجومحور هاي روش ساير در زمینه مشابه مطالعات انجام و تدريس دراين ابزارها  بکارگیري .گردد

 شود. فراهم آنان خودآموزي و يادگیري مستقل براي زمینه و شوند درگیر بیشتر آموزشي با موضوعات دانشجويان تا
 
 

. در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است 

 در بررسي هاي به عمل آمده مشاهده نشد. اسکرين کست هامواردي از تولید  

  

 اينجانب  دکتر ناصر همتي مجري فرايند بوده و متعهد مي گردم کلیه اطالعات مبتني بر واقعیت ترتیب داده شده است

 

 دانشجویان دموگرافیک هاي . ویژگي1جدول 

 Control n=23 
Experiment

al n=24 
t P. Value 

Age 

(years) 
                  21.39±3.65 21.48±3.62 0.559 0.578 

gende

r 

fema

le 

 

13(56/52 %) 15(62.5%) 

 

 

0.766 

 0.438 
male 10(43/47 %) 9(37/5%) 
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Table 2:Comparison of mean (±SD) learning and clinical skillsscoresin the two studied groups 

 

variable Traditional n=23 E learning n=24 P value 

pretest 22/4±11/8 25/2±12/4 0.64 

posttest 76/8±13/4 82/2±12/6 0.236 

Pre&post test 54/6±14/2 58/2±13/6 0.357 

skill 81/2±4/6 94/3±4/8 0.026 

 

 

 

 

 
 رضایت دانشجویان نسبت به اسکرین کست. 3جدول 

 موافق/ کامال موافق           

 %100 اسکرين کست موجب افزايش عالقه ام نسبت به يادگیري مي شود.

 %100 اسکرين کست موجب تقويت و پشتیباني از يادگیري ام مي شود.

اسکرين کست به من کمک کرد که به طور فعال در فرايند يادگیري درگیر 

 شوم.

65/95% 

 %3/91 چون مي توانم با سرعت خودم ياد بگیرم.به اسکرين کست عالقه مندم 

 %65/95 اسکرين کست شیوه مناسبي براي يادگیري است.

 %65/95 استفاده از اسکرين کست زمان يادگیري را کاهش مي دهد.

اسکرين کست هاي برنامه )به لحاظ صدا، تصوير، ويديو و غیره( از کیفیت کافي 

 برخوردار بودند.

3/91% 

 مطالب از برخي تکرار يا و محتواي درس مرور براي موثري شیوه اسکرين کست

 است. پیچیده

۲6/87% 

با استفاده  اسکرين کست توانستم مهارت هاي مرتبط با درس را به صورت 

 آموزش گام به گام بیاموزم.

65/95% 

در طول درس، استاد سواالت مناسبي را مطرح مي نمود که مرا به تفکر عمیق 

 د.وادار مي کر

6/8۲% 

استاد درس با لحن صمیمانه و محاوره اي صحبت مي کرد که سطح عالقه ام را 

 نسبت به  يادگیري افزايش مي داد. 

3/91% 

 %65/95 اسکرين کست بهتر از روش آموزش متداول است.

 %65/95 در آينده از اسکرين کست به منظور يادگیري استفاده خواهم کرد.
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  براي آينده  پیشنهاداتنقاط قوت و ضعف و 

آموزش استاندارد توانسته تا حدودي بر اين مشکالت فايق آيد، هنوز گذر از  اسکرين کستهر چند که پژوهش حاضر با طراحي يک 

کند. بنابراين، با توجه به  را الزم دارد که توجه نهادهاي مختلف نسبت به اين امر را ايجاب مي الکترونیکي اقدامات زيادييادگیري به  متداول

 شود: هاي پژوهش حاضر پیشنهادات کاربردي زير ارائه مي يافته

ي اعضاي هیات علمي اسکرين کست ها را با بحث هاي آفالين يا آنالين، تکالیف يادگیري و آزمون هاي مرتبط پیگیر بهتر است -

 کنند.   

تواند به حمايت و گسترش اين پديده نوپا برخاسته و با تهیه  مي فناورينظام آموزشي و آموزش عالي کشور ما با درک اهمیت اين  -

و  دوره هاتغییر ايجاد کرده، آنها را عالقه مند به  زندگي تحصیلي دانشجوياندر ، به شکلي وسیع تر در آموزش رسمي، اسکرين کست ها

 نمايد.دروس 

تر  به شکل کامل در آينده فناوريرود که اين  انتظار ميها در ارايه چندرسانه اي ها  اسکرين کست وسیع هاي با توجه به قابلیت -

 و به جاي تکرار ارايه سخنراني ها در آموزش متداول بر طراحي آموزشي مناسب تاکید شود. ارائه شوند

موزشي در تولید محتواي يادگیري الکترونیکي به طور اعم و در اسکرين کست ها به به کارگیري اصول طراحي آ اهمیت به توجه با -

 تحقیق پژوهشگران امیدوارند اين علوم پزشکي آموزش در نوآوري مهارت ها و ضرورت کسب و يادگیري میزان طور اخص به منظور افزايش

فناوري هاي  پايه بر امر يادگیري در مهارت و عادت ايجاد شیوه، اين اجراي در بیشتر منظور توفیق به که دارد آن بر را برنامه ريزان بتواند

 .بخشند سامان دانشجويان، دانشگاهي تحصیل بدو شروع در را الزم هاي آمادگي نوين آموزشي، 

از ابزارهاي نوين  پیشنهاد مي شود با توانمندسازي بیشتر اساتید با فرايند و الگوهاي نوين تدريس و نظريه هاي يادگیري بزرگساالن -

 مانند اسکرين کست استفاده شود تا بتوانند زمینه بهبود کیفیت برنامه هاي آموزشي را فراهم کنند.

 حین در و بالیني هاي کارآموزي از پیش خصوصاً آموزش علوم پزشکي، در زمینه هاي مرتبط با نمايند مي پیشنهاد پژوهشگران -

اسکرين  از استفاده در علوم پزشکي با مهم هاي مهارت و اقدامات ها، مراقبت نادر موارد شود. استفاده اسکرين کست کمک به آموزش از آن،

 در درون دانشگاهي يا کشوري  هاي شبکه طريق از ها برنامه اين امکان، صورت گیرد. در قرار دانشجويان اختیار در و نمايش داده شده کست

 دور، راه از ارتباط در اسکرين کست قابلیت به توجه با نمايند. استفاده آن از دفعات به و مناسب زمان در دانشجويان تا گیرند قرار دسترس

 دور راه از آموزش هاي برنامه است بهتر فاصله، به مربوط مشکالت بر آمدن فايق و دور مناطق کادر علوم پزشکي خدمت ضمن آموزش براي

  .گیرد قرار همه دسترس در اينترنت طريق از و آنها از استفاده با مادر هاي دانشگاه توسط

در  اسکرين کست کمک به آموزش تأثیر بررسي براي بزرگتر نمونه حجم با اي مطالعه مي گردد پیشنهاد آينده، مطالعات براي -

 هزينه بودن اجرايبا توجه به کم  به اين نوع قالب آموزشي نسبت اساتید و دانشجويان نظرات و شود انجام بیهوشي ديگر دروس آموزش

 توصیه بالیني مهارت هاي آموزش براي گیري آن بکار و ديگر دروس براي و بیشتر حجم با مطالعات شود. انجام بررسي چنین برنامه هايي

 .شود مي

 مي توصیهآن  ضعف و قوت نقاط بررسي و پزشکي علوم هاي در ديگر رشته تأثیراسکرين کست ها بررسي منظور به ديگر مطالعات انجام

 تا کمک مي کند ديگر دروس در و دانشجومحور هاي روش ساير در زمینه مشابه مطالعات انجام و تدريس اين ابزارها در بکارگیري .گردد

 .شود فراهم آنان خودآموزي و يادگیري مستقل براي زمینه و شوند درگیر بیشتر آموزشي با موضوعات دانشجويان
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  مشخص نمایید(سطح نوآوري )با ذکر دلیل 

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است 

 

  

 می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است .  متعهدمجری فرایند بوده و کتر ناصر همتی اینجانب  د 

 : فایل بصورتمرتبط با فرایند که ارزیابی واقعی آن را ممکن می کند   و  فیلم،  مستندات الزم است مجموعه ایی از توجه 

تهیه  و بهمراه فرم درخواست ارزشیابی جشنواره کشوری ارسال شود. این مجموعه باید حاوی اطالعاتی باشد که امکان اجرای 

حداقل باید کوریکولوم  ری برنامهتدوین و بازنگاین فعالیت را توسط سایر افراد در مراکز دیگر فراهم نماید) مثال در حیطه 

 کامل ضمیمه باشد (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضایت دانشجویان نسبت به اسکرین کست. 3جدول 

 

 

کامال  

 موافق

 

 موافق

 

 مخالف

  

کامال 

 مخالف

     اسکرين کست موجب افزايش عالقه ام نسبت به يادگیري مي شود.
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     ام مي شود.اسکرين کست موجب تقويت و پشتیباني از يادگیري 

     اسکرين کست به من کمک کرد که به طور فعال در فرايند يادگیري درگیر شوم.

     به اسکرين کست عالقه مندم چون مي توانم با سرعت خودم ياد بگیرم.

     اسکرين کست شیوه مناسبي براي يادگیري است.

     استفاده از اسکرين کست زمان يادگیري را کاهش مي دهد.

     اسکرين کست هاي برنامه )به لحاظ صدا، تصوير، ويديو و غیره( از کیفیت کافي برخوردار بودند.

     است. پیچیده مطالب از برخي تکرار يا و محتواي درس مرور براي موثري اسکرين کست شیوه

به گام با استفاده  اسکرين کست توانستم مهارت هاي مرتبط با درس را به صورت آموزش گام 

 بیاموزم.

    

     در طول درس، استاد سواالت مناسبي را مطرح مي نمود که مرا به تفکر عمیق وادار مي کرد.

استاد درس با لحن صمیمانه و محاوره اي صحبت مي کرد که سطح عالقه ام را نسبت به  يادگیري 

 افزايش مي داد. 

    

     اسکرين کست بهتر از روش آموزش متداول است.

     در آينده از اسکرين کست به منظور يادگیري استفاده خواهم کرد.

 


